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je organizací zaměřující se na poradenství a vzdělávání 
pomáhajících profesí a pečujících osob (rodičů) v 

oblasti sexuality a vztahů osob se zdravotním 
postižením, seniorů a seniorek. 



Pomáháme zavádět práci s tématem sexuality a
vztahů do pobytových zařízení sociálních služeb, a to
pomocí:

• metodické

podpory

• supervize

• koučinku

• poradenství



Pořádáme akreditované vzdělávací kurzy pro pracovníky a 
pracovnice pomáhajících profesí a všechny, koho téma 

zajímá.



Snažíme se bořit tabu a předsudky v oblasti sexuality 
a vztahů, protože prožívání sexuality patří mezi 

základní životní potřeby. 



Zabýváme se též rozvojem sexuální asistence v ČR.

Pořádáme kulaté stoly k sexuální asistenci.

Freya je součástí mezinárodní platformy sexuální 
asistence EPSEAS www.epseas.eu.

Nyní jsme zapojené do akceleračního programu 
EDISON v Impact Hub.

Spolupracujeme s MPSV – Život jako každý jiný. 

http://www.epseas.eu/


V roce 2018:

Proškoleno 1568 pracovníků/nic pomáhajících profesí 
v 94 kurzech.

Uspořádáno 32 terapeuticko - edukačních skupin pro 158
rodičů dětí s mentálním hendikepem. 



Co je sexuální asistence?



Co sexuální asistence zahrnuje?

• Pomoc při obstarávání sexuálních pomůcek a pomoc 
při nácviku jejich používání.

• Možnost dotýkat se svého těla a znát jej.

• Nácvik masturbace.

• Sexuální interakci.



Co sexuální asistence zahrnuje?

• Edukaci – sexuální osvětu v: 

»bezpečnějším sexu,

»hygieně,

»přitažlivém oblékání.

• Poradenství v oblasti sexuality a vztahů.

• Podporu ve schopnosti říci ne / nastavování hranic.



Co sexuální asistence zahrnuje?

Poskytuje poradenství příbuzným (např. rodičům, 
blízkým osobám) a spolupracuje s pracovníky/cemi v 
pomáhajících profesích.



Komu je sexuální asistence určena?

• Lidem se zdravotním hendikepem.

• Seniorům a seniorkám.

• Jedincům nebo párům.



Co je a není sexuální asistence?

• Externí služba.

• Poskytují ji školení asistenti/ky.

• Placená služba – není proplácena ze soc. 
zabezpečení.



„…..sociální pracovník/pracovnice může o 
sexuálních asistentech/asistentkách bezpečně 
informovat a dále spolupracovat tak, že:

• sdělí klientovi/klientce, že na internetu je zveřejněný 
seznam speciálně proškolených osob, nabízejících sexuální 
asistenci,

• sám klient/klientka si vybere svého asistenta/asistentku,

• klient/klientka požádá sociálního pracovníka/pracovnici, 
aby s jeho zvoleným asistentem/asistentkou probral/a určité 
záležitosti, a specifikuje, v jakém rozsahu by měla spolupráce 
probíhat,

• pomůže klientovi/klientce domluvit sexuální asistentku, 
pokud toho klient/ka není sám schopen a potřebuje 
asistenci. Může se tak stát na základě požadavků 
klienta/klientky.“



Kdo je asistentka a proč její práce není 
totožná se službami nabízenými ženami 

ze sexbyznysu?

„Obsahem činnosti sexuálních asistentů/ek jsou služby
podstatně odlišné od prostých sexuálních služeb, zahrnutých
pod pojmem ‚prostituce‘. Sexuální asistent/ka tedy není
prostitut/prostitutka se specifickou klientelou. Navíc aktivity
sexuálních asistentů/ek se od prostého poskytování sexuálních
služeb podstatně liší, neboť jejich cílem není jednorázové
sexuální uspokojení klienta/ky, ale edukace klienta/ky tak, aby
on sám porozuměl své sexualitě a mohl s ní pracovat. Sexuální
asistence hendikepovaným se tedy nerovná poskytování
sexuálních služeb specifické klientele.“

Právní rozbor.



Kde je služba dále nabízena:

• Švýcarsko

• Německo 

• Dánsko

• USA

• Nizozemí

• Austrálie

• Rakousko

• ČR



Jak to začalo? Vznik sexuální 
asistence.

• Konference 2013

• Článek  - 2013

• Projekt - Právo na sex – 2013 – 2015

• Mezinárodní cena za sociální inovace Sozial Marie –
Cena publika 2015



Zahájení sexuální asistence

• Listopad 2015

• Etický kodex

• Certifikát

• 5 žen v ČR



Sexuální asistence a její nová etapa…

2019: 11 nových sexuálních asistentek a 2 asistenti.



Počet poskytnutých sexuálních asistencí

Rok 2017

Rok 2018

Rok 2019 leden - duben



SA má čtyři roky

• Sexuální styk, masáže, poradenství, masturbace,
edukace

• Zvyšuje se zájem rodičů, opatrovníků, organizací

• Radost, štěstí, úsměv, uvolnění křečí, snížení
agrese…



Zpětná vazba SA

„ Jsem 44letý tělesně 
postižený inv. důchodce a 
touto cestou bych Vám 
chtěl moc poděkovat za 
Váš projekt sexuální 
asistence, díky kterému 
jsem měl možnost poprvé 
poznat, jaké to je dotýkat 
se ženského těla. 



Kazuistika – Pan. J.
• Sexuální asistenci jsme pro pana J. vyhledali v době, kdy

jsme již byli bezradní a nemohli jsme uspokojit jeho
potřeby. Jeho chování na veřejnosti budilo pohoršení, neb 
neměl zábrany.

• Dospěli jsme k závěru, že s jeho potřebami nám již musí
pomoci odborník/ce. Organizace, na kterou jsme se obrátili
nám v tomto směru vyšla naprosto vstříc. Sexuální
asistentka, ač zprvopočátku s ostychem a obavou, zda
zvládne komunikaci s naším klientem, přistoupila zcela
profesionálně k dané situaci a také ji tak zvládla.

• Pan J. stojí o pravidelné setkání. Sám si o schůzky říká. 
Setkání podle jeho slov pomáhají.

• O sexuální asistentce se vyjadřuje jako o hodné známé
z Prahy, se kterou se rád stýká.



Kazuistika

• „Normálně bych do toho asi moc nešla, ale po pár setkáních 
s asistentkou, že ji mohu věřit, jsem se rozhodla.

• Asistentku jsem kontaktovala po delším váhání. Měla jsem 
strach z reakce okolí a taky z reakce asistentky. Nakonec se 
ukázalo, že to byl velmi dobrý tah. Pomohla mi srovnat se s 
intimními problémy, které mě trápí. Pomohla mi zmírňovat 
projevy mého postižení při sexu. Pomohla mi s masturbací, 
protože mám nešikovné ruce. Snažíme se dosáhnout toho, 
abych aspoň někdy mohla mít orgasmus. Kromě toho mi velmi 
pomáhá, bavit se otevřeně o sexu a o chlapech. S asistentkou 
také pracujeme na tom, abych se zbavila mindráků, které ve 
mě vypěstoval minulý partner. 

• Po každé asistenci jsem uvolněnější a lépe se hýbu. Je to 
super!!!!:-) Měla jsem z mnoha důvodů obavy, ale teď jsem 
moc ráda, že za mnou chodí asistentka, a ne chlap asistent. I 
když zkušenost s chlapem by asi taky byla dobrá :-)



Zaměstnanci vidí tyto změny: 

• Již nevyhledává sexuální
kontakt mezi jinými
uživateli.
• Sexuálně se neuspokojuje
na veřejnosti.
• Setkávání panu J. přineslo i
to, že se začal zajímat o ženy
i jiným způsobem.
• Již není tak nervózní,
nepříjemný ani tak vulgární.
• Usmívá se, je šťastný.
• Našel si partnerku.



Sexuální asistence ve filmech

• THE SESSIONS – 2012 
Sundance festival

https://www.youtube.co
m/watch?v=zymGiLJBpB8

https://www.youtube.com/watch?v=zymGiLJBpB8


Sexuální asistence ve filmech

SCARLET ROAD

https://www.youtube.co
m/watch?v=mOpC0tYp_Q
g

https://www.youtube.com/watch?v=mOpC0tYp_Qg


Jsme , pomáháme lidem se zdravotním 
postižením, seniorům a seniorkám žít naplno.


